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Ivermektin už vyrazil do nemocnic
„Hned v pondělí začne vyjednávání o další dodávce ivermektinu. Podrobně si zmapujeme
potřeby všech nemocnic, aby
nevznikaly problémy. Od toho
se budou odvíjet další kroky,“
řekla Právu mluvčí nemocnice
Dana Lipovská.

Vladimír Klepáč,
Miroslav Homola
Z brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny se ve čtvrtek
odpoledne rozjely zásilky s ivermektinem do 32 nemocnic po
celé zemi. Dobrou zprávou je,
že je ho dost pro všech zhruba
8200 hospitalizovaných pacientů s covidem-19, jejichž stav je

Zájem jistě
ještě vzroste

Hned v pondělí začne
vyjednávání o další
dodávce ivermektinu
Dana Lipovská,
mluvčí FNUSA Brno
nejvážnější. Ne tak dobrou zprávou je to, že ivermektin podle
zkušeností zahraničních lékařů
funguje nejlépe v první fázi
onemocnění a potom jeho účinnost klesá.
Zájem o lék je mimořádný,
a to nejen ze strany nemocnic,
ale také praktických lékařů,
kteří by ho rádi předepisovali.
S koronavirem je totiž v domácím léčení dalších 150 tisíc lidí.
Právě u nich má ivermektin největší šanci na úspěch. Kdy se
k nim dostane dostatek dávek
tohoto léku, se ale neví. Nemocnice u sv. Anny se totiž v této
chvíli zaměřuje především na
zajištění potřeb nemocnic.

Tato krabice s ivermektinem zamířila do Krnova.
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Očkování zabírá. Seniorů s covidem ubývá
Koronavirová pandemie dusí
celou zemi, počty nakažených
a hospitalizovaných dál přibývají, ale přesto lze v závalu nepříjemných dat najít jednu dobrou zpráva. Ubývá nakažených
seniorů, zejména těch nad 80
let. Zásluhu by na tom mohlo
mít očkování.
„Rozjezd očkování je u nás
pomalejší, ale počty očkovaných postupně narůstají. Už nyní vidíme pokles nákazy mezi
zdravotníky, ten je jasně zdokumentovaný. Začínáme ho pozorovat i v zařízeních sociálních služeb,“ řekl Právu předseda České vakcinologické
společnosti Roman Chlíbek.
Registrace k očkování se pro
osmdesátníky otevřela v polovině ledna. Tehdy se celkový
podíl hospitalizovaných seniorů nad 75 let pohyboval kolem
49 procent, od třetího lednového týdne ale toto číslo klesá
a aktuálně je kolem 40 procent.
Pozitivní trend potvrzuje
i ředitel kolínské nemocnice
Petr Chudomel. „Přestože to
nemáme statisticky zatím podložené, zdá se, že seniorů nad
80 let ubývá, a vidíme v tom
ochranný vliv očkování,“ popsal Právu.
První dávku očkování dosta-

la do středečního večera necelá
polovina všech osmdesátníků
v zemi, podle statistik ministerstva zdravotnictví přes
204 tisíc seniorů.
Ukončené očkování má v této věkové skupině ale pouze
90 tisíc lidí. Část z nich tvoří
klienti domovů pro seniory,
kde byla situace nejhorší začátkem ledna.
„Počty nakažených v minulosti vždy kopírovaly s malým
zpožděním růst v celém Česku.
Nyní s vakcinací v sociálních
službách je tomu naopak, zatímco počet nakažených osob
v ČR poslední dny a týdny
stoupá, v sociálních službách
trvá stále několikatýdenní pokles,“ potvrdil Právu prezident
Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dosud se v domovech potvrdila
nemoc u 1912 seniorů a 1467 věková struktura nakažených
se proměňuje a vážný průběh
zaměstnanců.
covidu-19 ohrožuje více i mladší ročníky.
V nemocnicích
Agresivnější mutace koronamladší ročníky
viru si nyní vybírají daň mezi
Oproti loňskému roku je re- čtyřicátníky a padesátníky,
žim v domovech seniorů o něco kteří jsou nejvíce zasaženou
volnější. Návštěvu příbuzných skupinou. A stále víc z nich
vláda povoluje pod podmínkou končí v nemocnicích.
Podle nejčerstvějších údajů
negativního testu nebo s dokladem o tom, že v posledních de- krajských hygienických stanic
vadesáti dnech prodělali covid. tvoří senioři nad 75 let už jen
Nezbytný je také respirátor. 7,5 procenta všech nakažených,
Bohužel z dat také vyplývá, že kdežto více než třetinu tvoří liFoto ČTK – Václav Šálek

Kristýna Šopfová,
Jan Martinek

Švejdar: Policie na víkend
ještě posílí kontroly
(Pokračování ze str. 1)
■ Ve středu po jednání
krizového štábu jste řekl, že
na kontroly je denně nasazeno přibližně sedm tisíc lidí,
včetně vojáků a celníků. Kolik jich bude při tom posíleném víkendu?
Přesné číslo, kolik policistů
a v jaké lokalitě bude, vám teď
(čtvrtek) neřeknu, protože ten
úkol dostali krajští ředitelé a ti
na něj budou reagovat.
■ Dal jste policistům nějaký pokyn ve smyslu, aby tento
první víkend, kdy platí přísné
omezení pohybu, dávali častěji pokuty, případně porušení předávali správním orgánům?
Já stále tvrdím, že to není
o pokutách. Každý by si měl

uvědomit, že už bojuje o zdraví
své, svých příbuzných, známých a kamarádů. Vidíme, že
aktuální situace není dobrá. Za
mě tedy rozhodně nejde o to
dát pokyn vybrat maximální

množství pokut. Důležité je,
aby policie byla vidět a těm,
kteří ta opatření nerespektují,
dala patřičně vědět, že to tak
nejde.
■ Jak prozatím hodnotíte
těch pár dní, kdy policie kontroluje zpřísněná opatření?
V první řadě chci poděkovat
všem, kteří ta opatření respektují a respektují i naši práci. Cílem naší přítomnosti na silnicích i jinde opravdu není snaha
vybrat co nejvíc peněz do státní
pokladny ani uložit maximum
pokut, ale jejím cílem je omezit
pohyb lidí proto, aby se naše
zdravotnictví dostalo do normálu a mohlo poskytovat standardní péči. Netěší to občany
ani nás, ale jsem přesvědčen, že
to zvládneme.

dé mezi 34 a 54 lety. „V poslední době se objevují pacienti stále mladšího věku, například
pod 50 let, jejichž stav vyžaduje umístění na jednotkách intenzivní péče,“ přiblížil mluvčí FN v Hradci Králové Jakub
Sochor.
Stejný trend potvrzují i na
Kolínsku, kde je aktuálně situace nejhorší. Za poslední týden se počet nově nakažených
na sto tisíc obyvatel vyšplhal na
1293 případů. „Objevují se stále více ročníky šedesáté a se-

Stát pořídil v první várce
z Bulharska přes brněnskou Fakultní nemocnici u svaté Anny
10 tisíc balení léku pro 20 tisíc
nemocných.
Část čtvrteční zásilky směřovala do Blanska, Boskovic či do
Hodonína. Další putovaly do
Uherskohradišťské nemocnice,
do Kroměříže, ale i do Písku,
Českých Budějovic nebo do
České Lípy.
„Momentálně jsme vydali
z celkových zásob tohoto léku
asi čtvrtinu. Tedy zatím nemusíme nikoho nijak omezovat,“ doplnila Lipovská. Předpokládá,
že brzy zájem o lék ještě vzroste.
Netroufla si ale odhadnout, kdy
z Brna vyjedou další zásilky.
Nemocnice lék získala v úterý ráno. Počítalo se s tím, že zajištění jeho distribuce po Česku
potrvá několik dní, zdravotníci
ale udělali vše pro maximální
urychlení rozvozu.

SÚKL:
Ivermektin je...

dmdesáté, více muži, zejména
(Pokračování ze str. 1)
obézní hypertonici, případně
Ti přišli k závěru, který poté
s jinými přidruženými chorobami,“ upřesnil ředitel kolínské převzal americký Národní ústav
zdraví (NIH). Loni v srpnu to
nemocnice Petr Chudomel.
použil jako jeden z argumentů,
proč nedoporučuje ivermektin
Tisíc mrtvých
pro klinickou praxi.
za šest dní
Ve svém stanovisku tehdy naKe včerejšímu ránu laborato- psal, že pro dosažení potřebného
ře odhalily 15 088 nově pozi- léčebného efektu by byla zapotivních na koronavirus, což je třebí až stonásobně vyšší dávka,
o 1300 více než v uplynulém než se běžně denně aplikuje při
antiparazitické léčbě u lidí.
týdnu.
Ta je 0,2 mg/kg váhy. StonáHospitalizaci aktuálně potřebuje 8231 lidí, což je o 253 lidí sobné navýšení by znamenalo,
méně než v úterý. Ještě minulý že by nemocní dostávali denní
týden jich ale v nemocnicích dávku 20 mg/kg váhy.
bylo o tisíc méně. Ve vážném
stavu je 1708 pacientů a přibý- „Úplná somárina“
Při váze 70 kg by nemocný
vá také obětí. Od začátku epidemie v Česku zemřelo s covi- měl dostat podle této teorie 1400
mg ivermektinu. Ve skutečnosti
dem přes 21 tisíc lidí.
Tisíc jich přibylo jen za po- se tak silná dávka v praxi nikdy
sledních šest dní. Nejde přitom nepodávala, žádný lékař by ji papouze o seniory, ačkoliv prů- cientovi nepodal, protože by tím
měrný věk zemřelých je při- ohrozil jeho zdraví. Lékaři, kteří
ivermektin používají, se proti tobližně 78 let.
Nejhorší situace je aktuálně muto nesmyslnému teoretickému
na Tachovsku a Kolínsku, kde konstruktu ostře ohrazují.
„To je somárina, úplná somápřípadů za poslední týden přibylo nejvíce. Některým nemoc- rina,“ reagoval k tomu na dotaz
nicím dochází kapacity lůžek Práva doc. Pavol Török z Východoslovenského ústavu srdečních
nebo personálu.
Nákaza se dosud potvrdila a cévních nemocí, který cou 1,28 milionu lidí, z nichž se vid-19 ivermektinem léčí úspěšpřibližně 85 procent vyléčilo. ně už přes měsíc. I on aplikuje
Aktuálně se včera s nemocí po- u svých pacientů standardní dávtýkalo 158 568 lidí.
ku 0,2 mg/kg váhy.

Počty nakažených dětí
se přiblížily tisícovce týdně
Na podzim patřily menší děti
k těm, kterým se nákaza spíše
vyhýbala. Pozitivní případy se
objevovaly hlavně mezi středoškoláky a staršími žáky na základních školách. Teď je trend
opačný.
Počet pozitivně testovaných
dětí do osmi let se na konci února přiblížil tisícovce za jeden týden. Podle spolku Pedagogická
komora jde o nejvyšší číslo od
začátku epidemie.
Pro spolek to zpracoval datový analytik Michal Bauer podle
údajů, které zveřejňuje Ústav
zdravotnických informací a statistiky ČR.
„Zde jsou hodnoty vysoce
nad celostátním průměrem za
všechny věkové kategorie. Naopak v případě žáků ve věku od

9 do 18 let, kteří měli v lednu
i únoru 2021 distanční výuku,
jsou aktuální hodnoty blízko
průměru za celou Českou republiku,“ píše prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Průběh je vážnější
Zásadní roli měly sehrát mateřské školy a první a druhé třídy základních škol, které byly
pro děti jako jediné dosud v provozu. Na podzim se ještě nákaza přenášela hlavně mezi zaměstnanci.
Šéf Ústavu zdravotnických
informací statistik (ÚZIS) Ladislav Dušek ale v polovině února
připustil, že časté jsou i situace,
kdy se děti nakazí doma od rodičů, kteří nemoc chytli na pracovišti. Oproti jarní vlně se ale

změnil i přístup rodičů. Zatímco
na jaře se obávali pustit děti
z domu, při druhé vlně někteří
posílali děti do školky i s příznaky. Vyplývá to z průzkumu
Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA).
Stále častěji se objevují také
případy, kdy je průběh nemoci
u dětí vážný natolik, že musí být
hospitalizovány v nemocnici.
„Aktuální počty dětí, které
skončily kvůli koronaviru v nemocnici, jsou nejvyšší za celou
dobu epidemie od jara 2020,
a to ve všech věkových kategoriích. Za tři únorové týdny vzrostl počet hospitalizovaných do
devatenácti let o 84 procent,“
sdělil Sárközi. Celkově je nyní
v nemocnicích s covidem okolo
sedmdesáti dětí.
(špf)

